
 

 



   

Medewerkers 
Stichting House of Hope Deventer is bij uitstek een organisatie die werkt met vrijwilligers en kent geen 

beloningen toe. Met ruim 70 vrijwilligers is er ook in 2018 veel werk verzet. 

Onderstaande gegevens geven een indruk van activiteiten en hulpvragen (maatschappelijk, sociale en 

praktische) die er in 2018 zijn geweest.  

Activiteiten en hulpvragen 
In dit onderdeel vermelden wij de activiteiten en hulpvragen die wij als House of Hope met onze groep 

van vrijwilligers hebben uitgevoerd/behandeld:   

Rivierenwijk schematisch overzicht 

Maandag   (10.00 – 16.00 uur) 

 Inloop voor koffie/thee en gesprekken (budgetcoach en hulpaanvragen) 

 Lunch  (12.30 – 13.30 uur) 

 Avondeten (18.00 – 19.30 uur) In Huis van de Wijk, Spuipad 1 Deventer 

Dinsdag  (10.00 – 16.00 uur) 

 Inloop voor koffie/thee en gesprekken (budgetcoach en hulpaanvragen) 

 Lunch  (12.30 – 13.30 uur) 

 Activiteiten (spellen, workshops e.d.) 

Incidenteel 

 Kerstbuffet 

 Uitje vrijwilligers 

 Uitje met bezoekers 

 Paasbakjes maken 

 Kerstbakjes maken 

 

Borgele 

 

Zaterdag  (10.00 – 12.00 uur) 

 Inloop voor koffie/thee en gesprekken 

 Kerstbrunch 

 

 

Hulpverlening 

Voordat hulp wordt toegezegd wordt in de meeste gevallen eerst de situatie ter plaatse bekeken. We 

communiceren altijd dat we geen klussenbedrijf zijn, maar als duidelijk wordt dat de hulpvrager zelf 

ergens niet uit kan komen (geen netwerk, lichamelijke beperkingen o.i.d.) dan steken we graag de 

handen uit de mouwen. 

Vrijwel alle hulpaanvragen worden bij ons ingediend via o.a.:  

- De Sociale Teams Deventer 

- Iriszorg 

- Dimence 

- Trajectum 

- Humanitas 

- Bijzondere Zorg Team 

- ’s Heerenloo 

- Enz. enz. 

 



   

Hulp 
Ook in 2018 zijn er weer veel hulpvragen van uitéénlopende aard geweest. Vragen om te helpen bij 

verhuizen of het weer in orde brengen van een woning. Dan weer of we de tuin op orde kunnen 

brengen. Helaas constateren we ook dat veel mensen in vervuilde woningen leven en ook dan wordt 

zeer geregeld een beroep op House of Hope gedaan om de woonsituatie weer leefbaar te maken. 

Daar waar mensen klem lopen om verschillende reden hebben we zaken weer op orde gebracht en 

mensen weer op weg geholpen. Ook hebben we door oproepen naar onze achterban, mensen 

kunnen helpen aan bijvoorbeeld: een bank, een eethoek een bed, een wasmachine of koelkast .e.d. 

Om de inloop op maandag en dinsdag mogelijk te maken en dit zo laagdrempelig te houden zijn er 

naast koffie/thee ook maaltijden verstrekt. Verder worden er ook diversen activiteiten georganiseerd. 

Gemiddeld is er voor 25 personen op elke maandag een avondmaaltijd bereid en door 25 mensen op 

maandag en dinsdag geluncht. Voor de avondmaaltijd wordt een bijdrage van € 3,- gevraagd voor 

zover dat betaald kan worden. 

 

Totalen (inloop) op jaarbasis zijn: 

 

 Maaltijden  

 2300 lunches 

 1100 diners 

 Kookteam 475 uur  

Inloop Rivierenwijk 

 gastvrouwen 4250 uur 

 

Inloop Borgele 

 gastheer/vrouw 450 uur 

 

Inzet Operationeel Team 

 ruim 7150 uur 
 

Activiteiten 

 elke dinsdag middag een spelletje 

 4x per jaar workshop (o.a. schilderen, bloemschikken, film) 

 

Bijzondere activiteiten 

 kerstbuffet 45 deelnemers Rivierenwijk 

 kerstbrunch in Borgele  

 Paasbakjes  

 Kerstbakjes 

 Sinter Klaas uitje restaurant A1 

 
 
 
Bezetting Werkzaamheden 
In 2017 zijn er 124 klussen gedaan van uiteenlopende aard zoals:  

 verhuizingen 
 huizen leegruimen 
 vervuilde huizen schoonmaken 
 nieuwe keuken of toilet plaatsen 
 Laminaat leggen  
 plafonds en muren witten 
 tuinwerkzaamheden 
 

 

 

 



   
Inloopdagen 
Iedere maandag is er een team van 4 personen aanwezig.  

Iedere dinsdag is er een team van 5-6 aanwezig. 

Iedere zaterdag in Borgele is er een team van 3 personen aanwezig.  

 

 

 

 

Vrijwilligers 
In totaal zijn 70 vrijwilligers actief bij House of Hope waaronder: 

6    Bestuursleden     

7    Afgevaardigden van de deelnemende kerken  

1  Belastingadviseur 

1  Administratie 

55         Vrijwilligers voor de overige activiteiten.  

 

 

 

 

Aan de hand van de in de bijlage genoemde cijfers willen we een idee geven van het aantal en soort 

praktische en financiële hulpvragen en de daaraan bestede uren.  

Verder is er een bijlage toegevoegd met korte verhalen om zo een beeld te geven van de 

verscheidenheid aan hulpvragen. Dit is slechts een korte samenvatting van de nieuwsflitsen die we 

maandelijks versturen.  

 

Financiële hulpverlening (onderdeel schuldhulpverlening) 

 

Door omstandigheden zijn deze werkzaamheden stil komen te liggen. 

In het afgelopen jaar zijn er op dit onderdeel 23 hulpvragen geweest. Vragen van uiteenlopende aard. 

Hulp bij het opmaken van een budgetplan, invullen van de IB 2017 en toeslagen over dat jaar.   

Voor een paar personen hebben we door middel van bezwaarschriften de schulden kunnen 

minimaliseren zodat de dreiging van inbeslagname kon worden voorkomen. Daardoor kunnen we hen 

ook uit de schuldhulpverlening houden.  

Diverse malen is er voor mensen een Digi-D code aangevraagd, zodat de hulpvragen sneller en 

efficiënter opgepakt konden worden.  

Daarnaast is er voor een paar personen kwijtschelding gemeentelijke belasting aangevraagd. Dit jaar 

is er een samenwerking ontstaan met een bewindvoerder waarbij we helpen met inkomstenbelasting 

en toeslagen. We hebben o.a. geholpen door een VA 2017 in te vullen en diverse toeslagen aan te 

vragen. Soms ging dat om forse bedragen waarmee een deel van de schulden konden worden 

afgelost of in ieder geval weer een redelijk leefniveau kon worden bereikt.  

De meeste hulpvragen betroffen de aangiften inkomstenbelasting 2017. Veel cliënten konden niet 

direct geholpen worden en hiermee zijn herhalingsafspraken gemaakt. In een aantal gevallen 

meerdere afspraken.  

 

 

 



   
Onderstaand wat indrukken over 2018: 

Verhuizing 

Interaktcontour begeleidt mensen met een niet 
aangeboren hersenletsel, ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, 
hersenoperatie of een ongeluk. Ze hebben ons gevraagd of House of 
Hope een cliënt van hun; een alleen gaande moeder met kinderen 
zou willen verhuizen. Tijdens het kennismakingsgesprek en  
bezichtiging van de woning werd ons duidelijk dat dit een ingrijpende 

klus zou worden. Meerdere dagen hebben we deze klus met een 
flink team geklaard. In totaal zijn we 75 uur bezig geweest.  
Moeder en kinderen zijn heel blij met hun “nieuwe” woning.  
Voorheen telkens naar 5-hoog zonder lift, nu ontspannen met 
de lift, ook voor moeder een fysieke uitkomst is. 

 

Eenzaam 
Via het Sociale Team kwam een dringend verzoek binnen om een man te 
helpen met verhuizen. De 
betreffende persoon zat al maandenlang in een soort van bovenwoning die 
lastig te bereiken was. 
Vanwege gezondheidsproblemen en een lastige trap kwam hij nauwelijks nog 
buiten en dan slaat 

opeens de eenzaamheid toe. Graag hebben wij ons ingezet om deze 
hulpvraag op te lossen. Met veel 
plezier woont de persoon nu in een eenvoudig te bereiken laagbouw woning. 
 

 

Diverse werkzaamheden 

         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
Gescheiden moeder met vier kinderen 
Ik weet niet wat dat is maar de laatste tijd komen we zeer regelmatig in 
woningen waar niets op de vloer ligt, maar rechtstreeks op het beton wordt 
geleefd. In dit geval speelt dat al 1,5 jaar. We zijn super blij dat we 
onlangs een nog prachtige laminaatvloer aangeboden hebben gekregen 
en als het goed is krijgen we die komende week. Rekening houdend met 
onze agenda kunnen we de vloer half augustus gaan leggen en dan is dit 
probleem eindelijk uit de wereld. 
Naast deze vloer hebben we ook nog veel andere inboedel kunnen 
leveren zoals: een prachtige slaapkamerkast, salontafel, eettafel, 
wasmachine, droger. Ook hebben we van Ingenieursbureau Witteveen en 
Bos vier prachtige bureaus gekregen! De woning begint weer leefbaar te 
worden! Deze hulpvraag werd in gang gezet door het Sociale Team! 

 
 
 
 
Uitslaande brand 
We werden op een maandag benaderd met de vraag of we diezelfde week een Eritrees gezin met 
vijf kinderen konden verhuizen. Ook voor House of Hope is dat allemaal wel heel kort dag om dat te 
realiseren. Omdat we de noodsituatie door de telefoon konden proeven zijn we gelijk de situatie 
gaan bekijken. Een half jaar eerder was er in de woning, op de eerste verdieping, een uitslaande 
brand geweest met allerlei rook- en waterschade als gevolg.. 
Verhuizen is één ding maar als er dan ook nog niets op de vloer ligt in de nieuwe woning dan wordt 
het allemaal wel heel ingewikkeld. Tijdens het inpakken voor de verhuizing is gelijktijdig iemand 
anders uit ons team vloerbedekking gaan leggen en hebben we het gelukkig allemaal voor elkaar 
kunnen krijgen. Lastige klus maar we hebben het graag gedaan. 

 
 


